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 Obecné zastupiteľstvo Obce Komárany  v zmysle § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto 

 

 

DODATKU č. 1 

k Všeobecne záväznému nariadeniu 

 Obce Komárany 

  č. 34/2016 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území Obce Komárany 

 

 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Komárany č. 34/2016 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Komárany (ďalej len „VZN“) sa mení a 

dopĺňa takto: 

 

III. ČASŤ § 9 Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – papiera, skla, 

plastov, kovov (odpady z obalov a neobalových výrobkov) odsek 1) sa dopĺňa o písmená d) a e), 

ktoré znejú takto: 

d) červená pre zložku kovy,  

e) oranžová pre kompozitné obaly na báze lepenky. 

 

III. ČASŤ § 9 Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – papiera, skla, 

plastov, kovov (odpady z obalov a neobalových výrobkov) odsek 2, časť Kovy sa mení a znie 

takto: 

KOVY:  

1. Odpady z kovových obalov a neobalových výrobkov sa zaraďujú pod číslo 20 01 40 a 20 01 04 v 

zmysle Katalógu odpadov.  

2. Triedený zber kovov sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených vriec.  

3. Obec určuje na triedený zber kovov červené plastové vrecia s vývozným intervalom podľa 

harmonogramu zberu. 

4. Do kovov patria: plechovky z nápojov, konzervy, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, klince, 

sponky, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliník, 

hliníkový obal, kovová rúrka, kovové obaly z potravín zbavené obsahu.  

5. Do kovov nepatria: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými 

látkami, či olejmi.  

6. Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali 

zvyšky jedál.  

 

III. ČASŤ § 9 Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – papiera, skla, 

plastov, kovov (odpady z obalov a neobalových výrobkov) sa dopĺňa o odsek 5), ktorý znie takto: 

 



 

5) TRIEDENÝ ZBER VIACVRSTVOVÝCH KOMBINOVANÝCH MATERIÁLOV NA BÁZE 

LEPENKY (VKM)  

1. Odpady z VKM obalov a neobalových výrobkov sa zaraďujú pod číslo 20 01 03 v zmysle 

Katalógu odpadov.  

2. Triedený zber VKM sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených vriec.  

3. Obec určuje na triedený zber VKM oranžové plastové vrecia s vývozným intervalom podľa 

harmonogramu zberu. 

4. Do VKM patria: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných 

štiav a džúsov, vína.  

5. Do VKM nepatria: znečistené obaly s obsahom nebezpečných látok, chemikálií, papier a lepenka. 

6. Obaly z VKM musia byť čisté, stlačené a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich 

objem a zaberali čo najmenej miesta.  

 

 

III. ČASŤ § 13 Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom  sa mení a znie 

takto: 

 
§ 13 

 
1) Biologicky rozložiteľný komunálny odpad na účely tohto VZN je: 

 

 a)  biologicky rozložiteľný  kuchynský odpad  okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická 

osoba – podnikateľ a právnická osoba –  prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania, 

 b) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, vrátane odpadu z cintorína, 

            c) jedlé oleje a tuky z domácnosti. 

 

2) Obec  zabezpečuje triedený zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov takto: 

 

 Na zber určuje 1 nádobu o objeme 10 litrov pre každého obyvateľa s frekvenciou vývozu 1-

krát za 14 dní. 

 

3) Do biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov patria: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, 

kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinky z orechov, trus 

malých zvierat, papierové vrecká znečistené zeleninou, ovocím, maslo, džemom, potraviny po 

záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použité papierové vreckovky a servítky, nespracované 

zostatky suroví, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu 

a iné. 

 

4)   Do biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov nepatria: zelené odpady, lístie, drevo, 

zelený odpad, burina, kvety a iné. 

 

 

5) Obec  zabezpečuje triedený zber biologicky rozložiteľných  odpadov zo záhrad takto: 

 

 Na zber určuje 1 nádobu o objeme 120 litrov pre každú domácnosť s frekvenciou vývozu 1-

krát za 14 dní od marca do novembra vrátane. 

 

 



6) Do biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a cintorína  patria: kvety, tráva, lístie, 

drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky 

z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny a iné. 

 

7) Do biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a cintorína  nepatria: zvyšky jedál, 

kamene, cigaretové ohorky, uhynuté zvieratá a iné. 

 

8) Zberné nádoby na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ustanoveného 

v odsekoch 2 a 5 musia byť  

 

a) farebne odlíšené hnedou farbou,    

b) označené štítkom s rozmermi najmenej 15 cm × 15 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, 

umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje nápis „BIOLOGICKY 

ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD“ alebo „BIOODPAD“ alebo „BIOLOGICKÝ 

ODPAD“. 

 

9) Zber, prepravu a zhodnotenie biologicky rozložiteľných  odpadov zo záhrad a parkov 

vznikajúceho pri údržbe verejnej zelene alebo pri údržbe zelene vrátane parkov a cintorínov z 

pozemkov obce zabezpečuje obec, ako správca verejnej zelene. 

 

10) Odvoz odpadov zo zelene, vznikajúcich z činnosti, správy alebo z údržby zelene, vrátane 

parkov z pozemkov právnických osôb, občianskych združení a iných subjektov si zabezpečujú títo 

pôvodcovia sami prostredníctvom oprávnenej organizácie alebo obce. 

 

11) Pre zber biologicky rozložiteľných  odpadov  z cintorína  sa určuje počet zberných nádob a 

frekvencia ich vývozu takto:  

 - cintorín – 7 m3 veľkoobjemový kontajner (VOK), vývoz podľa potreby vo vopred 

dojednaných dňoch. 

 

12) Spôsob a podmienky triedeného zberu jedlých tukov a olejov z domácností  je upravený v § 12 

tohto VZN. 

 

13) Náklady na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na biologicky 

rozložiteľný komunálny odpad znáša obec. Tieto náklady budú zahrnuté do miestneho poplatku za 

komunálny odpad a drobné stavebné odpady. 

 

 

III. ČASŤ sa dopĺňa o § 19  Spôsob spätného zberu odpadových pneumatík, ktorý znie takto: 

 

 Konečný používateľ pneumatík je povinný odpadové pneumatiky odovzdať len 

distribútorom pneumatík. Odpadové pneumatiky nie sú komunálnym odpadom. 

 

 

III. ČASŤ sa dopĺňa o § 20 Prevádzkovanie zberného dvora, ktorý znie takto: 

 

 Obec Komárany zberný dvor neprevádzkuje. 

 

 

IV. ČASŤ § 22 Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu sa dopĺňa o odsek 4, 

ktorý znie takto: 

 

4.Oznámenie sa podáva na adresu: 



a) Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie 

slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou 

b) Obec Komárany, 093 01 Komárany 136. 

 

 Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia Obce Komárany č. 34/2016 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Komárany 

zostávajú nezmenené. 

 

II. 

 

 Na tomto Dodatku č. 1  k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Komárany č. 34/2016  

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Komárany  

sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Komárany na zasadnutí konanom dňa ............  uznesením 

č.  ......... /2021. 

 

 

 

 Komárany, dňa ………………………….. 

 

 

 

 

 

               Jana K r á ľ o v á 

                                                                                                         starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


